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W Czarna Góra Resort 
nie sposób się nudzić

Czarna Góra Resort to tereny stworzone do organizacji eventów firmowych oraz za-
baw integracyjnych. Biznesowe relacje najlepiej zacieśniać w trakcie inspirujących, 
pieszych wycieczek czy spacerów. Sportowych emocji i adrenaliny dostarczą górskie 
i downhillowe trasy rowerowe, Bike Park, zawody narciarskie, kolej linowa Luxtorpeda, 
Alpine Coaster i wiele innych. Po dniu pełnym wrażeń Twój zespół będzie mógł odpo-
cząć w strefie Spa&Wellness.



ATRAKCJE 
W OBIEKTACH

Poznaj
n a s z e
obiekty 

W Czarna Góra Resort, w jednym miejscu i pod jednym szyldem znajdują się hotele 
z zapleczem konferencyjnym, strefą Spa&Wellness oraz restauracjami. Na Gości 
czeka moc atrakcji, które będą idealną propozycją po długich szkolenia czy konfe-
rencjach - relaks w Spa lub saunatrium, imprezy przy muzyce, warsztaty kulinarne 
i handmade i wiele innych.

7 Stref
relaksu

6 niebanalnych
restauracji

5 klimatycznych  
sal bankietowych



SPA 
dla grup

Połączenie relaksu w strefie basenowej i saun z zabiegami w strefie SPA. Oferuje-
my możliwość zarezerwowania konkretnych zabiegów dla całej grupy np. masaży 
lub pakietów odnowy i regeneracji bądź zabiegów spoza oferty. Ponadto dostęp  
do basenu i strefy Wellness, a to wszystko w naszym SPA z Natury, które zostało na-
grodzone 1 miejscem w konkursie Prestige SPA Awards 2019 w kategorii SKI & SNOW.

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - max. 5 osoby 



Wellness
 Party

Połącz relaks w strefie SPA z aktywnym wypoczynkiem w basenie. Skorzystaj z ja-
cuzzi, saunarium, zabiegów oferowanych w Spa z Natury oraz przekąsek i drinków, 
które zostaną przygotowane dla uczestników imprezy przez Szefa Kuchni. Wellness 
party to świetny sposób na integracje, szczególnie w miejscu, które zdobyło 1 miej-
sca w konkursie Prestinge Spa Awarads 2019 w kategorii SKI&SNOW.

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - 30 osób 



Ceremonie 
saunowe

Wszystkich Gości spragnionych chwili relaksu, zapraszamy na rytuał saunowy. 
Jedną z najpopularniejszych ceremonii jest naparzanie, które ułatwia nasze-
mu organizmowi usunięcie toksyn oraz redukuje napięcie mięśniowe wywoła-
ne stresem. Podczas rytuału uczestnicy poczują przyjemne ciepło połączone  
z głęboką regeneracją! 

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - max. 10 osób 



Impreza 
z DJ-em

Szalona impreza przy muzyce elektronicznej? Czemu nie! Oferujemy imprezę przy 
muzyce zawodowego DJ-a w wybranej sali dostępnej w naszej ofercie. Muzyka elek-
troniczna, drinki i catering to przepis na idealną integrację. Proponujemy również 
poszerzenie podstawowego pakietu atrakcji o m.in: dodatkowe oświetlenie, zawo-
dowego animatora, pokaz laserów i wiele innych dodatków.

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - max. 200 osób 



Live 
Cooking

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - max. 100 osób 

Kulinarne doznania na żywo - zobacz jak wygląda proces przygotowania dań z róż-
nych stron świata! Pokaz zorganizowany przez Szefa Kuchni, który zaprezentuje  
Tobie i Twoim pracownikom jak wygląda przebieg tworzenia najbardziej ikonicz-
nych dań kuchni z całego świata. Wybierz dowolną kuchnie lub dowolne dania, które 
chciałbyś zaprezentować uczestnikom i zaproś ich na niezapomnianą kolację!



Warsztaty  
kulinarne

Wybierz kuchnie lub danie, które lubisz i poznaj tajniki przygotowywania potraw pod 
okiem doświadczonego Szefa Kuchni. Zaskocz swoich przyjaciół i znajomych po po-
wrocie nietuzinkowym daniem podanym podczas wspólnej kolacji. W ramach warszta-
tów organizujemy również wspólną degustację i analizę przeprowadzonej lekcji.

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - max. 100 osób 



Pokazy 
artystyczne

Pokazy taneczne, kabarety, stand-up, pokaz sztuczek magicznych, występy teatral-
ne, pokazy akrobatyczne, sztuka cyrkowa i wiele innych! Wybierz atrakcje dla siebie 
i swoich pracowników. Zaproponujemy zróżnicowane oraz inspirujące pokazy, któ-
re zaskoczą Twoich gości, pracowników i partnerów biznesowych. Wybierz rodzaj 
show, a organizację pozostaw nam!

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - max. 200 osób 



Warsztaty  
handmade

Szukasz relaksu poprzez rękodzieło? To świetny pomysł na poznanie nowego hobby! 
Oferujemy udział w warsztatach handmade, które pomogą Ci w efektywnym odpoczyn-
ku, rozładowaniu stresu i wypełnieniu wolnego czasu poprzez pracę twórczą. Garncar-
stwo, szydełkowanie, hafciarstwo, tkactwo, wikliniarstwo, koraliki, scrapbooking i wiele 
innych. Wybierz interesujące Cię warsztaty, a my zorganizujemy je dla Ciebie.

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - max. 100 osób 



ATRAKCJE 
w górskim 

resorcie

P o z n a j
n a s z e
atrakcje

Czarna Góra Resort oferuje bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną idealną do 
organizacji eventów firmowych oraz integracji. Najszybsza 6-osobowa kolej linowa 
Luxtorpeda, najdłuższa w Polsce zjeżdżalnia grawitacyjna Alpine Coaster Czarna 
Żmija, trasy Singletrack, Bike Park czy zawody narciarskie! Zdecyduj sam, przy jakich 
atrakcjach zbudujesz długotrwałe relacje biznesowe.

2 pętle
Singletrack Glasensis

200 km
tras narciarskich

60 ha 
terenów zielonych



Luxtorpeda

Luxtorpeda to najszybsza 6-osobowa kolej linowa w Polsce, dzięki której w ciągu kilku 
minut znajdziesz się na szczycie Czarnej Góry - jednego z najpiękniejszych punktów wi-
dokowych w okolicy. Po dotarciu na górną stację usiądź na wygodnych na leżakach i roz-
koszuj się pięknymi krajobrazami, wdychając czyste powietrze. To miejsce to także jeden  
z najpopularniejszych punktów startowych tras narciarskich, pieszych oraz rowerowych.

Dostępna
cały rok 

Dowolna
wielkość grupy 



A l p i n e  
Coaster 
Czarna  

Żmija

Wszyscy miłośnicy ekstremalnych doznań, z całą pewnością nie przejdą obojętnie obok 
Alpine Coaster Czarna Żmija! To najdłuższa zjeżdżalnia grawitacyjna w Polsce, która 
na odcinku blisko 1000 metrów, pędzi z prędkością 40 km/h! Ekscytująca trasa wiedzie 
przez trzy pętle oraz wiadukt nad potokiem, a towarzyszą jej wspaniałe widoki. W ra-
mach integracji grupowej oferujemy również organizację wyścigów z pomiarem czasu. 

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - min. 4 osoby 



Jazda  
ratrakiem

Jesteś zapalonym narciarzem i chcesz dowiedzieć się jak wygląda przygotowanie sto-
ku od strony technicznej? A może po prostu chcesz przeżyć nietypową przygodę? 
Śpieszymy z pomocą! Poznaj tajniki przygotowywania tras narciarskich, jak poma-
gamy zimie „robiąc śnieg” i w jaki sposób powstaje kultowy „sztruks”! Całość z kabiny 
ratraka, który sunie po stokach Czarna Góra Resort!

Dostępna
zimą 

Zalecana wielkość 
grupy - 2 osoby 



Bike Park
i trasy

zjazdowe

Letnia odsłona Czarna Góra Resort to prawdziwy raj dla rowerzystów i miłośników 
aktywnego wypoczynku! Bike Park z 12-nastoma specjalnie przygotowanymi tra-
sami zjazdowymi o różnym poziomie trudności, Skills Arena i sieć singletracków 
gwarantuje dobrą zabawę dla każdego. W ramach integracji grupowej oferujemy 
możliwość zorganizowania zawodów, wyścigów, szkoleń i nauki jazdy.

Zobacz  
nagranie

Dostępny: wiosną, 
latem oraz jesienią 

Zalecana wielkość 
grupy - 4 - 20 osób 



W Skills Arenie, Twoi pracownicy mogą nabywać oraz szlifować nowe umiejętności. 
Kładki, muldy, stoliki, a nawet bezpieczne skocznie dostarczą wszystkim dużo dobrej, 
aktywnej zabawy.

S k i l l s  
A re n a

Na terenie Czarna Góra Resort, w Aparthotelu Czarna Perła znajduje się wypożyczal-
nia rowerowa, oferująca szeroki wachlarz modeli i sprzętu. Do wyboru są rowery gór-
skie, enduro oraz elektryki, a także monsterrollery, czyli specjalne hulajnogi do jazdy  
w górach. Dla dzieci dostępne są  foteliki oraz rowerki biegowe.

Wypożyczalnia 
Sprzętu rowerowego



Trasy
Single 
Track

W sezonie zimowym oferujemy przejażdżkę saniami w cudownie ośnieżonych lasach 
Czarnej Góry. Zorganizuj swojemu zespołowi niezapomnianą podróż kuligiem, w to-
warzystwie gorącego grzańca. W sezonie letnim oferujemy przejażdżkę regionalną 
bryczką prowadzoną przez lokalnego przewoźnika, która pozwoli poznać okolice  
i zwiedzić najciekawsze miejsca, a także zgłębić historię i wszystkie sekrety Sudetów.

Dostępna
cały rok 

Dowolna 
wielkość grupy 



Szkolenia
i zawody

narciarskie

Czarna Góra Resort to idealne miejsce nie tylko dla wprawionych narciarzy, ale również 
dla początkujących, dla których przygotowaliśmy ofertę szkoleń narciarskich – indy-
widualnych i grupowych. A może Twój zespół woli współzawodnictwo? Sportowa ry-
walizacja to świetna zabawa niezależnie od stopnia zaawansowania. Ponad 200 km 
wyratrakowanych tras to nieskończone możliwości na zimową rywalizację.

Dostępna 
tylko zimą 

Zalecana wielkość 
grupy - 2 - 50 osób 



Kulig 
z ogniskiem

W sezonie zimowym oferujemy przejażdżkę saniami w cudownie ośnieżonych lasach 
Czarnej Góry. Spraw swojemu zespołowi niezapomnianą podróż kuligiem, w towarzy-
stwie gorącego grzańca. W sezonie letnim oferujemy przejażdżkę regionalną bryczką 
prowadzoną przez lokalnego przewoźnika, która pozwoli Ci poznać okolice i zwiedzić 
najciekawsze miejsca, a także zgłębić historię i wszystkie sekrety Czarnej Góry.

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - 50 osób 



Gry 
plenerowe

Strefa Czystego Powietrza w Czarna Góra Resort sprzyja wszelkim aktywnościom 
w plenerze. Oferujemy organizacje gier plenerowych, podchodów, meetingów, zajęć 
aerobiku, lekcje jogi i wiele innych. Nasz ośrodek oferuje idealną przestrzeń do róż-
nego rodzaju zabaw integracyjnych, pozwalających wziąć zdrowy, głęboki oddech.

Dostępna  
cały rok 

Dowolna 
wielkość grupy 



ATRAKCJE 
W OKOLICY

Okolica Czarnej Góry Resort dostarcza szeregu atrakcji w wersji mini i maxi. Piesza  
wyprawa na Śnieżnik, zwiedzanie jaskiń i kopalni czy wycieczka do pobliskich uzdro-
wisk. Oferujemy idealną bazę wypadową do lokalnych miejsc turystycznych. W ramach 
integracji zapewniamy organizację wyjazdu grupowego, przygotowanie planu atrakcji, 
a także dowóz grupy oraz obsługę wszystkich formalności.

P o z n a j
atrakcje
w okolicy

Ponad 12
atrakcji w okolicy

500 godzin
zwiedzania

100 km tras 
turystycznych



Twierdza 
Kłodzko 

i Minieuroland

Twierdza Kłodzko to jeden z najstarszych i najcenniejszych obiektów obronnych na te-
renie obecnej Polski. Turyści zwiedzać mogą część górną Twierdzy oraz podziemne labi-
rynty. Idealnym uzupełnieniem wycieczki po Kłodzku będzie Park Miniatur Minieuroland, 
gdzie podziwiać można ponad 40 makiet najpopularniejszych budowli z Dolnego Śląska, 
Ziemi Kłodzkiej, Europy oraz ze świata.

Dostępna
cały rok 

Dowolna
wielkość grupy



Wycieczka  
na Śnieżnik

Najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika (1 425 m.n.p.m.) jest czwartym co do wielkości 
szczytem Korony Gór Polskich i jednym z najatrakcyjniejszych szczytów w polskich 
Sudetach Wschodnich. Prowadzą na niego cztery różne szlaki turystyczne. Jednym 
z ciekawszych planów na wycieczkę jest wjechanie na szczyt Czarnej Góry koleją 
linową Luxtorpedą i stamtąd wyruszenie bezpośrednio na Śnieżnik.

Dostępna
cały rok 

Dowolna 
wielkość grupy



Zwiedzanie 
Kopalni  
Uranu

W przeszłości, w Kopalni Uranu prowadzono wydobycie żelaza, srebra i miedzi. 
Zwiedzając labirynt kolorowych korytarzy przeniesiesz się w czasie i odbędziesz 
podróż po minionym stuleciu, dowiesz się ponadto ciekawych informacji dotyczą-
cych historii górnictwa. Poznaj z Kopalnią Uranu w Kletnie piękno minerałów oraz 
tajemnicę sowieckiej kopalni.

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - 20 osób 



Zwiedzanie  
Jaskini  

Niedźwiedziej

Jaskinia Niedźwiedzia jest uznawana za jedną z najpiękniejszych jaskiń w kraju. Blisko 
5 km korytarzy i komór rozlokowanych na trzech poziomach kusi tajemnicą. Oferuje-
my wycieczkę, którą możesz zwiedzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przejście 
trasą standardową, znajdującą się na środkowym poziomie. Drugim - dostępnym od 
niedawna - wybór trasy ekstremalnej, prowadzącej przez wymagający, dolny poziom.

Dostępna
cały rok 

Dowolna 
wielkość grupy



Zwiedzanie 
Kopalni  
Złota

Kopalnia Złota w Złotym Stoku jest obowiązkowym punktem turystycznym, który 
zdecydowanie warto odwiedzić! Organizujemy wyjazd do kopalni, wejście grupowe, 
a nawet cały dzień tematyczny związany ze złotem oraz gry i zabawy w kopalni. Na 
miejscu czekają na Was tajemnicze sztolnie, laboratorium J. Schärfenberga, chodnik 
śmierci, ośmiometrowa zjeżdżalnia czy Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli.

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - 20 osób 



Wycieczka do 
Międzygórza 

Wodospad Wiliczki to największy wodospad w Masywie Śnieżnika. Wysokość 22 m 
czyni go drugim co do wielkości, wodospadem w polskich Sudetach. W ramach atrak-
cji oferujemy wycieczkę zorganizowaną z przewodnikiem do Międzygórza i nad wodo-
spad Wilczki. Od 1958 r wodospad, jak i jego najbliższa okolica, zostały objęte ochro-
ną. W niedalekiej odległości znajduje się Międzygórze, bogate w atrakcyjne zabytki. 

Dostępna
cały rok 

Dowolna 
wielkość grupy



Sky Walk  
spacer  

w chmurach

Ścieżka w obłokach to ciekawa atrakcja, znajdująca się w czeskim kurorcie narciar-
skim Dolní Morava. W ramach integracji oferujemy organizację wyjazdu grupowego, 
przygotowujemy plan atrakcji, przewóz uczestników i obsługę wszystkich niezbęd-
nych formalności. Konstrukcja Sky Walk to połączenie wieży widokowej, promenady 
spacerowej i zjeżdżalni. Drewniany chodnik prowadzi na wysokość prawie 60 m.

Dostępna
cały rok 

Dowolna 
wielkość grupy



Laser tag  
Laserowy  
paintball

Stocz bitwę na otwartej przestrzeni lub w zamkniętym pomieszczeniu wymieniając 
ogień w wersji laserowej! Grę zorganizujemy w każdym wybranym miejscu, zabawa 
gwarantuje niebrudzące i całkowicie bezpieczne trafienia oraz zapewnia nieograni-
czoną ilość amunicji, znakomity zasięg i celność strzałów, sygnalizację wszystkich 
trafień i oraz statystyki graczy. 

Dostępna
cały rok 

Zalecana wielkość 
grupy - 40 osób 



SKI RAFT  
w Bardzie

Rekreacyjny spływ pontonowy przez jedno z piękniejszych miejsc w Polsce - Przełom 
Bardzki na Nysie Kłodzkiej to idealny sposób na urozmaicenie pobytu w górach. Za-
pewnia przepiękne widoki i bliski kontakt z naturą, a spokojny nurt rzeki pozwolą się 
odprężyć i cieszyć malowniczym krajobrazem. Trasa spływu została obrana w taki 
sposób, by w pełni zapewnić bezpieczeństwo uczestników.

Dostępna 
tylko latem 

Dowolna  
wielkość grupy



Czarna Góra Resort
tel. +48 74 884 34 05
e-mail: sprzedaz@czarnagora.pl

Sienna 11 57-550 Stronie Śląskie
NIP: PL 881-10-03-048
REGON: 890348343


